
           
Rua Barão do triunfo, 66 - Caxias. 

Tel: 2671-2285 / 2674-3017    993693136 

INSCRIÇÕES: SINAL DE 50% E O RESTANTE NO DIA DA AULA. 

Exceto as aulas promocionais. Antecipe sua inscrição!!! 
Acesse nosso site no www.osonhodafesta.com.br  

 

DATA 
HORA 

PROFESSOR 
VALOR 

CURSOS DE NOVEMBRO/2019 

01/11(Sex) 
9:30 

Ana Lilia Brum 

24,99 

CURSO PRÁTICO – MODELAGEM DE TRUFAS NATALINAS=>Serão ensinadas três modelagens 

temáticas (papai noel, boneco de neve e árvore de natal), aula totalmente prática com fundamentos para 

iniciantes em modelagem de pasta americana. Trazer material: 1 rolinho, 1 pasta americana branca, 1 

tapetinho de silicone e conjunto de estecas. 

01/11(Sex) 
14:00 

Ana Lilia Brum 

24,99 

AULA DE ITALIANO=>Aprenda a utilizar ingredientes adequados para massa, ponto de sova, 
tempo de descanso, recheio e corte dos italianos, temperatura ideal para assar e precificacão. 
Aula com degustação. 

04/11(Seg) 
10:00 

Rita Araujo 

2,99 

PAO DE MEL NATALINO - AULA PROMOCINAL BWB => Venha Aprender a fazer deliciosos Pães de mel 

nas formas BWB. Simplesmente Imperdível para ganhar dinheiro rápido. Aprenda também como fazer suas 

decorações natalinas. Aula com degustação e sorteio. 

04/11(Seg) 
14:00 

Rita Araujo 

24,99 

PANETONE SALGADO X PÃO SALGADO RECHEADO=> Saia na frente e garanta sua vaga nesse faça e 

venda. SUPER SIMPLES E RÁPIDO. Com a mesma massa você faz as duas coisas. Sugestão de sabores: 

frango, bacon com queijo e alho poró, peito de peru com queijo e bacalhau, calabresa com presunto e 

bacon. Será feito em aula um sabor passo a passo da massa a montagem simples e rápida, tanto do pão 

quanto do panetone... Então não fique aí parado e garanta sua vaga. Aula com degustação! 

05/11(Ter) 
9:30 

Diego Barbosa e 

Cadu Soares 

49,99 

CURSO 2 EM 1 PARA INICIANTES BLINDAGEM COM GANACHE E GLACÊ MÁRMORE =>Esta aula é 

ideal para você que quer aprender como fazer e finalizar seus bolos, deixando-os bem nivelados, retos e 

perfeitos. Aprenda duas técnicas práticas e sem dificuldades para passar o ganache, cobrir com pasta 

americana perfeitamente, fazer um belíssimo acabamento e fazer as tão sonhadas quinas perfeitas. E 
também, a como trabalhar com o glacê mármore para uma blindagem perfeita, e utilizando uma técnica 

bem rápida. Venha descobrir quão fácil pode ser deixar seus bolos com aspecto moderno, sem marcas e 

perder o medo do bolo com quinas. Iremos utilizar uma massa amanteigada bem firme e úmida, porque bolo 

de pasta americana não precisa ser seco. Aula cheia de dicas, técnicas, apostila e degustação. 

05/11(Ter) 
14:00 

Diego Barbosa e 

Cadu Soares 

49,99 

CURSO DE PANETONES TRUFADOS E RECHEADOS => O Natal está chegando e com ele muitas delícias 
e comidas especiais. O Panetone é parte fundamental nesta festa milenar, por esse motivo montamos uma 

aula especial para você. Aprenda a preparar deliciosos Panetones com uma massa incrível e textura 

sensacional. Vamos preparar em aula PANETONE TRUFADO e RECHEADO com aquela cara bem suculenta. 

Em aula todo o passo a passo desde o preparo da massa, receitas de brigadeiros para trufar, ganaches, 

coberturas, fermentação correta, assar, armazenar, venda e muito mais. Sabores que irão encantar a todos. 

A aula será acompanhada por uma apostila completa com tudo o que será ensinado, além de dicas de como 

preparar outros sabores. Aula com degustação. 

06/11(Qua) 
9:30 

Danielle Bustilho 

2,99 

SOBREMESAS EM TAÇAS ESPECIAL FIM DE ANO - PROMOCIONAL MAVALÉRIO=> Para muita gente a 

hora da sobremesa é a mais prazerosa da refeição, e mesmo quem já está satisfeito acha um espacinho 

para aproveitar as doces delícias, não é mesmo? Então faça já sua inscrição para essa aula e aprenda a 

fazer duas receitas nos sabores floresta negra e morango com chantilly. Aula com degustação! 

06/11(Qua) 
14:00 

Danielle Bustilho 

2,99 

DELÍCIAS NATALINAS – BOLO INGLÊS DE RED VELVET / NOZES COM CHOCOLATE / GLAÇADO 

COM FRUTAS CRISTALIZADAS=>  Venha aprender essas delícias e ganhar dinheiro! Bolo que já são 

assados direto na forma que vai ao forno, e mais... como resfriar e congelar. Tudo com muita praticidade e 

facilidade. Ganhe tempo e dinheiro juntos! Aula Promocional Sulformas com degustação! 

07/11(Qui) 
9:30 

Glória Fonseca 

2,99 

BOLO DE NATAL=> As festas estão chegando e a Celebrate vai te ajudar a caprichar numa decoração 

simples e elegante de Bolo de Natal. Aprenda como aplicar gliter dourado num bolo coberto com pasta 

americana, utilizar estêncil de forma bem prática e flores natalinas feitas com a utilização de ejetores.  

07/11(Qui) 
14:00 

Glória Fonseca 

24,99 

AULA PRÁTICA DE BICOS PARA INICIANTES=> Se você adora a área da confeitagem, mais não 
consegue fazer além de uma pitanga, não perca essa oportunidade de aprender técnicas com a cake 

designer Glória Fonseca. Trazer Material: BICOS= 102, 47,17 e 1F, 3 sacos de confeitar, 2 matriz 

pequena, perfex, colher ou espátula, vasilha plástica pequena com tampa e tesoura. O glacê real será 

rateado entre os alunos. Limite de 15 alunos. 

08/11(Sex) 
9:30 

Alessandra Mauro 

100,00  

Pode parcelar em 

3x no cartão 

CAKE DESIGNER EXPRESSO - AULA PRÁTICA DE GANACHE E PASTA AMERICANA=> Aprenda em 
uma aula 100% prática a desenvolver a técnica de ganache e pasta americana onde seu bolo ficará perfeito 

e quinado. Faremos decorações com uso de flores e laço. TRAZER O SEGUINTE MATERIAL PARA AULA: 

avental, 1 aro de 15cm por 10 de altura 1 bolo assado no tabuleiro retangular nº2 (mais ou menos 32x20) 

ou dois bolos assados em forma 15cm ,1 pasta americana de 800 Gr,  1 lata de doce de leite cozida,1 caixa 

de creme de leite, 500 Gr de chocolate fracionado meio amargo,1 conjunto de estecas 1 conjunto de 

cortador redondo, 2 alisadores de bolo ,1 rolo de abri pasta ,1 pano de prato, colher ,faca, espatula reta, 

tapete de silicone. Limite de 15 alunas. 

08/11(Sex) 
14:00 

Alessandra Mauro 

29,99 

BOLO “BALOON CAKE”=>  Aprenda tudo sobre o balloon cake (bolo balão), uma grande novidade e 

tendência no mercado da confeitaria. O balloon cake é uma ótima opção para diversos tipos de 

comemoração, deixando a mesa linda. A chef Alessandra Mauro vai te ensinar também o batimento da 

massa, o ponto correto do recheio, a estruturação do bolo, batimento do chantininho e como colori-lo.Dicas 

sobre aplicação de glitter e corte, armazenamento e precificação do produto! Aula com degustação. 

09/11(Sab) 
9:30 

Damião Costa 

19,99 

CURSO DE  CONFEITAGEM  PARA INICIANTES=>  aprenda como preparar a massa de bolo,  assar, 

esfriar de forma correta, como congelar e descongelar,  montar usando um aro fixo, usar a calda no bolo, 

rechear corretamente, prensar, cobrir e decorar com pasta americana e moldes de silicone. Será fornecido 

em aula uma tabela com rendimento do bolo em fatias. Aula com degustação. 

11/11(Seg) 
9:30 

Wilson Brandão 

49,99 

CURSO PRÁTICO -  DESOSSANDO FRANGO=> Aprenda a desossar para fazer formato de rocambole e no 

formato normal da ave. Prato ideal para datas especiais e reuniões festivas. TRAZER MATERIAL: 

embalagem para transporte do frango, touca, avental, tábua, faquinha amolada de ponta, filme pvc(filmito), 

papel alumínio, palitos de dente, barbante cru, 01 pano de prato ou 01 rolo de papel toalha, 02 frangos 

inteiros descongelados(preferencialmente com a pele intacta, sem rasgos) limão, vinagre, alho, temperos 

que costuma usar, sal, 150g de presunto em fatias, 150g de mussarela, -1 linguiça calabresa, OPCIONAIS: 

bacon, ameixa, abacaxi em calda, ricota, espinafre, azeitona, farofa pronta. Limite de 15 alunos. 

11/11(Seg) 
14:00 

Wilson Brandão 

24,99 

FESTIVAL DE SALGADOS ESPECIAIS – QUIBE TRADICIONAL E RECHEADO COM CATUPIRY, 

BOLINHO DE BACALHAU SEQUINHO E CROCANTE, BOLINHO DE AIPIM COM RECHEIOS DE CARNE 

SECA E PROVOLONE=> Uma aula maravilhosa para você que quer ganhar dinheiro com salgados de 

qualidade. Dicas de outros recheios, armazenamento, vendas, embalagens, como fritar corretamente e 

validade. De BRINDE UMA RECEITA DE CROQUETE DE ATUM. Aula com degustação! 

12/11(Ter) 
9:30 

Kátia Praça 

9,99 

AULA DE BOLAS - CURSO BÁSICO DE ARTE COM BALÕES=> Conheça o que há de melhor no Mercado 

de Decoração com Balões.  Aprenda a fazer Projetos e Orçamentos, Decoração Temática  para Eventos em 

Salões e ao Ar Livre. Apostila com tabela (medida é quantidade).   AULA com a participação dos alunos. 

Faremos: ARCO,  coluna flutuante, pingente para teto. AULA COM APOSTILA, CERTIFICADO HAPPY DAY E 

MUITOS SORTEIOS. NÃO PERCAM. 

12/11(Ter) 
14:00 

Kátia Praça 

29,99 

AULA DE BOLAS - PROMOCIONAL HAPPY DAY=> Esculturas e semi esculturas em estrutura de arame 

com modelagem em aula, passo a passo. Aprenda a fazer nomes, peças como coração,  sol, estrela e 

silhueta de personagens para vários temas. 

13/11(Qua) 
9:30 

Damião Costa 

19,99 

BEM CASADOS CORTADOS=> Aprenda a fazer bem casado com uma maravilhosa massa de pão de ló 

estabilizado, massa de baixo custo e muito saborosa com recheio de doce de leite e banhado em uma calda 

de açúcar, com certeza você nunca comeu nada igual. Tudo feito passo a passo. Aula com dicas de 

embalagens para diversas ocasiões. Dicas de congelamento, orçamento, durabilidade, outros recheios e 

muito mais! Aula com degustação! 

http://www.osonhodafesta.com.br/


 

( Não é permitida a presença de crianças, bebês, acompanhantes  e nem de Filmadoras!). 

Atenção! Só trocaremos o aula por outra caso sejamos avisados da desistência no mínimo 3 dias antes da mesma. 

DEVOLUÇÃO DO VALOR APENAS SE O CURSO FOR CANCELADO! 

NÃO REMANEJAREMOS AULAS PROMOCIONAIS. 

Pode Trazer máquina fotográfica para tirar fotos no final da aula! 
Nossas cadeiras são numeradas, evite atrasos, pois sua cadeira é garantida até 15 minutos após o inicio da aula.* Evite o 

cancelamento de aulas, fazendo sua inscrição antecipadamente! Aceitamos todos os cartões de crédito! 

13/11(Qua) 
14:00 

Damião Costa 

19,99 

CUPCAKE SALGADO PARA FIM DE ANO=> Venham aprender a fazer esta maravilha que não pode faltar 

nos grandes eventos. ideal para mesa de frios, lanches, brunch, coffee break, kit festa, inclusive fim de ano. 

Em aula será feito CUPCAKE DIVINO  DE BACALHAU COM REQUEIJÃO. Dicas de  como fazer panetone e 

outros sabores, armazenamento e validade. Não percam, Aula com degustação! 

14/11(Qui) 
9:30 

Andrea 

Vasconcellos 

2,99 

RÉVEILLON RECHEADO DE VENDAS: BOMBOM ANO NOVO, TRUFAS DA ALEGRIA E TORTA  MOUSSE DA 

VIRADA=>  Receita clássica em versões especiais para desejar votos de sorte, sucesso e prosperidade a clientela. 

Com ingredientes tradicionais desta época. O Bombom ano novo combina sidra e pêssego com dulçor do chocolate 

branco. Uma virada refrescante e renovada e também é bem vinda a trufa alegria que combina alecrim e limão 
siciliano. Com a torta mousse da virada a ceia da família tem uma sobremesa gelada cheia de leveza e doçura. Aula 

com degustação. 

14/11(Qui) 
14:00 

Andrea 

Vasconcellos 

2,99 

LEMBRANCINHAS PARA LUCRAR NO NATAL: GUIRLANDA DE CHOCOLATE E PRESENTINHO DE  
BROWNIE=>  Essas lembrancinhas podem ser para presentear ou virar itens de decoração de árvore de natal com 

o sabor incomparável do chocolate nobre. Tire sua dúvida sobre derretimento. Aprenda receitas doces que não 

precisa de moldes e  harmonize texturas crocante do ceral bool e flocos de arroz. Receita do brownie da a técnica 

para cortar sem que a massa se esfarele, depois e só embalar e finalizar com laços.  

16/11(Sab) 
10:00 

Conceição Braga 

29,99 

CURSO  DE RABANADAS  FAÇA E VENDA=> Vamos faturar uma renda extra neste final de ano com as clássicas 

rabanadas super macias po dentro e crocantes por fora, nova técnica de preparo de creme para banhar e fritar. 

Vocês não terão mais rabanadas oleosas, podendo também ser recheadas e assadas. A maioria da clientela ainda 

aposta nas rabanadas tradicionais sem muito artifício. Também faremos em aula uma torta de rabanada com o 

mesmo creme, banhada com chocolate e decorada com fio de ovos, frutas secas, cerejas e nozes. aula com 
degustação! 

18/11(Seg) 
10:00 

Rita Araujo 

24,99 

CASEIRINHOS FITNES II - ELES CHEGARAM!!!=>A pedidos um novo módulo de Caseirinhos Fitnes para 

você ganhar dinheiro com essas delícias. Trabalhando com ingredientes mais saudáveis você vai ganhar 

muitos clientes  Nessa aula teremos: Caseirinhos de Cenoura com calda de chocolate, de laranja com nozes, 

de castanha do caju com ameixa e passas e de abacaxi. Quem disse que comida saudável tem que ser sem 
graça?! Será feito em aula dois sabores passo a passo para você ganhar dinheiro sem sair de casa.  Aula 

com degustação! 

18/11(Seg) 
14:00 

Rita Araujo 

2,99 

PANETONE   ARCOLOR=> Aprenda a fazer panetones  doces e macios. Com muito sabor e tudo passo a 

paso para você tirar suas dúvidas e fazer corretamente seu panetone. Será ensinado em aula batimento da 
massa e decoraçõs natalina  com a nova pasta de modelagen “MODELLING PASTE” para finalizar o seu 

trabalho. Aula com degustação e sorteio! 

19/11(Ter) 
10:00 

Conceição Braga 

29,99 

MASSA MÁGICA DE SALGADOS FRITOS – LOJA LECÂDO=> Está de volta a massa revolucionária que 

irá transformar sua vitrine e Buffet, nos mais destacável! Massa cremosa e crocante da famosa loja de 

Shopping a Lecâdo, fácil preparo e muito rendosa, será preparado diversos modelos (coxinha, croquete, 
risoles e outros.) COM GASTO DE MENOS DE 10,00 REAIS PREPARE ATÉ 180 SALGADOS DE FESTA: 

Forma de empanamento, fritura e congelamento por mais de 5 meses. Aula com degustação.! 

19/11(Ter) 
14:00 

Conceição Braga 

49,99 

PRATOS ECONOMICOS E PRATICOS PARA COMPLEMENTAR SUA MESA DE NATAL=> todos os pratos 

bem  economicos de fácil modo de ser preparado, podendo variar os sabores e ter uma renda extra nas 
vendas. Será feito pratos quentes e sobremesas: ✔ bisteca suina assada acompanhada de abacaxi 

gratinado, ✔ farofa crocante de bacalhau, ✔ arroz colorido em camada e um delicioso pudim de panetone.  

Garanta já sua vaga. Aula com degustação! 

21/11(Qui) 
9:30 

Elizete Garrão 

2,99 

BOLO NATALINO ESTILO RENA=> Que tal uma decoração  com chantilly diferente  para o seu bolo de 

Natal? Então venha aprender a transformar seu bolo em uma linda Rena e arrasar na sua mesa natalina. 

Aula promocional Hulalã com degustação. 

21/11(Qui) 
14:00 

Elizete Garrão 

2,99 

BOLO CRISTALIZADO DE NATAL- PROMOCIONAL MIX=> Aprenda a dar o efeito cristalizado e super 

vermelho em pasta americana para a composição de um lindo  bolo de Natal finalizado com uma 

maravilhosa  guirlanda. 

22/11(Sex) 
9:30 

Cynthia Vasques 

2,99 

BOLO DE CHANTININHO COM APLICAÇÃO DE TOPPER=>  Venha aprender o passo a passo para 

montar um bolo e decorar com chantininho e aplicação correta do topper utilizando as ferramentas Mago. 
Tem degustação e sorteio de produtos Mago. Não percam! 

22/11(Sex) 
14:00 

Cynthia Vasques 

29,99 

DELICIOSAS TARTELETES=> Sucesso em festas e eventos e um clássico da confeitaria, as tarteletes 

nunca saem de moda. Venha aprender a fazer a massa base das tarteletes alguns recheios para saborizar, 
como:  ✔banoffee, ✔creme com frutas   ✔limão com merengue.  Aula com apostila e degustação! 

23/11(Sab) 
9:30 

Andrea 

Vasconcellos 

29,99 

VERRINES NATALINAS DE PALHA ITALIANA E BROWNIE=> Esses são os doces que estão em alta no 

momento. Faça a diferença em suas festas, e veja o sucesso que vai ser essas iguarias. BRIGADEIRO COM 

MORANGO, BRIGADEIRO GOURMET BRANCO COM DOCE DE BANANA, BRIGADEIRO GOURMET 
TRICOLOR, SONHO DE VALSA E CHOCOLATE COM AVELÃ. Sugestão para outros sabores também. 

25/11(Seg) 
9:30 

Bárbara Oliveira 

19,99 

CHOCOTONE E PANETONE TRUFADO=> Venha descobrir  nessa aula 2 formas diferentes de fazer 

Chocotone Trufado e recheado / Panetone e escolher na prática qual irá trazer mais lucro. Aprenda também 

precificação correta, decorações fáceis, recheios deliciosos, validade e embalagem. Não percam, aula com 

degustação. 

25/11(Seg) 
14:00 

Bárbara Oliveira 

24,99 

Curso prático 

BOMBONS E CONES RECHEADOS PERSONALIZADOS=> Já fez suas lembranças para vender ou presentear no 

natal? Vem aprender com a mão na massa! Nessa aula prática você irá aprender a fazer bombons personalizados em 

2d (2 ou 3 modelos) e em 3d (2 ou 3 modelos) e cones recheados personalizados (2 modelos). cada aluno irá 

produzir e levar sua produção para casa. Trazer material: touca e avental. o material abaixo listado será dividido 
pelas alunas e comprado na hora. material: chocolate, pasta americana, casquinha de sorvete, recheio e pó para 

decoração. uma aula cheia de sabores e bem alegre para você aprender fazendo e se divertindo! Limite 15 alunos. 

26/11(Ter) 
9:30 

Kátia Praça 

39,99 

AULA DE BOLAS - ARCO DESCONSTRUIDO=> Super Versátil....com idéias para vários Temas. Vamos montar um 
ARCO DESCONSTRUÍDO  com Balões Alumínio da Happy Day,  Balão Marmorizado, Perolado, Metalizado, Impressos 

e Técnicas e Novidades em Balões Nacionais e Importados. Aula com Apostila . 

26/11(Ter) 
14:00 

Kátia Praça 

49,99 

TÉCNICAS PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ,CERIMONIAL E BUFFETS=> Aula palestra com abordagens e 
esclarecimentos sobre vários temas na área, perguntas e respostas. Alguns assuntos: Abordagem ao cliente, 

planejamento e projeto do evento, contrato, tipos variados de serviços e jantares,sugestões de cardápios, relação de 

quantidade por pessoa, para coquetéis e refeições, ilhas gastronômicas, cerimônia no local, Cerimonial , decoração e 

uma apostila com ótimo conteúdo. Aula com certificado. Apostila ATUALIZADA com novos conceitos e práticas. 

27/11(Qua) 
9:30 

Anderson Alves 

2,99 

SUSPIROS NATALINOS SABORIZADOS E ÁRVORE DE NATAL COM SUSPIROS=> Saia do tradicional e 

aprenda em aula lindos suspiros para o seu natal, ofereça ao seu cliente o que tem de melhor no mundo da 

confeitaria, E mais uma linda árvore de natal toda em suspiros com dicas e  técnica de como saborizar com 

as pastas BLEND  para você arrasar no sabor na decoração da sua mesa! Aula promocional Blend! 

27/11(Qua) 
14:00 

Anderson Alves 

2,99 

SONHOS E DONUTS GOURMET=> Venha aprender a fazer deliciosos Donuts e sonhos para presentear ou vender 

nesta deliciosa data que é o Natal, MASSA, RECHEIO E DECORAÇÃO FEITOS EM AULA, utilização de FONDANT, 

CREME DE CONFEITEIRO, CHOCOLATE, E OS DEMAIS PRODUTOS DA LINHA FINE LINE. Aula imperdível! 

28/11(Qui) 
9:30 

Alessandra Mauro 

2,99 

NAKED CAKE E BOLO ESPATULADO PARA CEIA DE NATAL=> Com uso de recheios pastoriza vamos montar dois 

bolos imperdível para vendas de fim de ano técnica de como assar esses tipos de bolos  não perca aula sensacional 

com degustação! 

28/11(Qui) 
14:00 

Alessandra Mauro 

24,99 

BOLO ESCULTURA DO BALDE DE GELO COM GARRAFA DE CHAMPANHE=> Aprenda estrutura de um bolo em 

formato de balde e a criar gelinhos que não derretem e a modelar uma garrafa de champanhe, Aula imperdível. 

Esperamos por vocês. Aula com degustação! 

29/11(Sex) 
9:30 

Caio Cesar 

2,99 

MINI NAKED VELVET - ESPECIAL DE NATAL=> Trazendo novidades para o seu cardápio, você vende mais. As 
Mini sobremesas estão super em alta e vamos adicionar cores e sabores diferenciados. Nesta aula você vai aprender 

a fazer mini bolos coloridos e decoração especiais, para lucrar nas festa. Aula com degustação e sorteio, para todos 

os níveis de conhecimento.  

29/11(Sex) 
14:00 

Jorge Maciel e 

Vagner 

Sensashow 

2,99 

DECORAÇÃO DE BOLO COM PASTA AMERICANA EM PÓ DA ICE BERG=> Já ouviu falar nova 
tendência da confeitaria? Não..!?? Então não perca essa chance,nós os super confeiteiros estaremos 
ensinando você  a mais nova pasta americana em pó da iceberg desvendando os segredos e truques 
pra deixar seus bolos incríveis e bem distante de unidades em dias de chuva e frio.. então não perca 
tempo e vem conosco aprender. Aula com degustação! 

30/11(Sab) 
9:30 

Antonia Brandão 

24,99 

CURSO DE SALGADOS FINOS ESPECIAL FIM DE ANO=> Essa aula é especialmente para você que quer ampliar 

seus conhecimentos e garantir uma renda extra. Em aula serão ensinados: torcedor de frango com molho de limão, 

coxinhas de bacalhau, croquete de bacalhau, camarão a moda do norte  e  croquete de carne cremosa   que fará a 
diferença nas suas vendas. Não fique de fora e garanta já a sua vaga. Aula com degustação! 


